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Introdução

• Segmento dos Trabalhadores por
suas entidades sindicais
• Avaliação da minuta de lei por
completo e discussão dos
destaques
• 83 propostas de alteração
enviadas
• Comparação entre as diferentes
minutas e o Plano anterior, resgate
dos trabalhos dos GTs, cruzamento
com outras legislações e pesquisa
de dados e referências científicas
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Título I: Da política urbana e ambiental

Capítulo I: Dos princípios, objetivos e diretrizes
• Retomada de critérios presentes na Constituição Federal de 1988, no
Estatuto da Cidade, no Plano Diretor de Natal de 2007 e na Lei Orgânica
do Município.
• Orientação ao cumprimento dos objetivos do Plano, a fim de direcionar
sua aplicação e efetividade de acordo com os princípios que os
fundamentam.
• Reforço no fomento à participação do cidadão no processo de
construção da cidade.
• Retomada do BAIRRO como unidade territorial de planejamento urbano,
vinculando o potencial construtivo e demais prescrições urbanísticas às
suas particularidades ambientais e aos sistemas de infraestrutura urbano
disponíveis.
• Consideração sobre a necessidade de mitigação dos impactos gerados por
empreendimentos de grande porte nas parcerias público-privadas.

Princípios fundamentais do
Plano Diretor:
•
•
•
•
•

Função social da propriedade
Desenvolvimento sustentável
Equidade e inclusão social e
territorial
Gestão democrática
Função social da cidade

Direito à cidade e à cidadania
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Título I: Da política urbana e ambiental
Manter o BAIRRO?

• Disponibilidade de infraestrutura
na cidade não é homogênea
• Densidade construtiva não
necessariamente reflete
densidade populacional
• Distribuição espacial da
população atrelada à oferta de
empregos
• Plano de Mobilidade ainda
inexistente inviabiliza os “Eixos
estruturantes” como unidade de
planejamento

Capítulo III: Da função social da propriedade
Capítulo II: Do desenvolvimento
socioeconômico sustentável
• Alteração na ordem dos capítulos (retomada da
estrutura do PD2007).
• Adequação ou exclusão de condições para recebimento
de incentivos que são, na verdade, requisitos
obrigatórios ao licenciamento urbanístico dos
empreendimentos,
não
exigindo,
portanto,
contrapartida do município em seu benefício.
• Inserção de prazos para regulamentação de legislação
específica.
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Título II: Do ordenamento territorial
Capítulo I: Do macrozoneamento
Manutenção das macrozonas existentes no PD2007:
• Zona de Adensamento Básico
• Zona Adensável
• Zona de Proteção Ambiental

ZAB
Zona onde as condições do meio físico
e a disponibilidade de infraestrutura
não atendem satisfatoriamente a
demanda de uso e ocupação já
existente, de forma que não podem
comportar a intensificação da
ocupação do solo.

ZAD

Zona de padrão de urbanização
consolidado, onde as condições do
meio físico e a disponibilidade de
infraestrutura possibilitam maior
adensamento do que os parâmetros
básicos de coeficiente de
aproveitamento.

ZPA
Zona onde as condições do meio físico
restringem o uso e ocupação em
função da proteção, manutenção ou
recuperação de aspectos relevantes, a
exemplo dos valores e funções
ambientais ou paisagísticas.
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Título II: Do ordenamento territorial
Capítulo I: Do macrozoneamento

Exclusão da Zona Especial Militar pelo entendimento que cria conflitos técnicos e legais
sobre a ocupação do território, sobrepondo-se a outras zonas e sem definição de
conceitos e critérios que orientem sua regulação.
Definição dos Coeficientes de
Aproveitamento pela intersecção
entre o bairro (como unidade
territorial de planejamento) e os
sistemas de infraestrutura existentes e
operantes para subsidiar a definição
do potencial construtivo dos terrenos.

• Incremento do potencial construtivo não
significa, necessariamente, aumento da
densidade populacional.
• Zonas de Proteção Ambiental e Áreas
Especiais devem ser regidas por
regulamentação própria, vigorando as
prescrições mais restritivas quando
ainda não regulamentadas.

• Monitoramento da capacidade
de infraestrutura disponível
para definição dos CAs.
• Recebimento de potencial
construtivo adicional permitido
apenas na Zona Adensável.

Macrozoneamento

CA Máximos

Zona de Proteção Ambiental
(ZPA)

Regulamentação específica
da ZPA

Zona de Adensamento Básico
(ZAB)

CA Básico = 1,0
Alecrim: 2,5
Barro Vermelho: 3,5
Lagoa Seca: 3,5

Zona Adensável (ZA)

Cidade Alta: 3,0

(manutenção dos CAs atuais) Tirol: 3,5
Ribeira: 3,0
Petrópolis: 3,5
Areia preta: 2,5
Dix-sept rosado: 2,5
Nova Descoberta: 3,0
Lagoa Nova: 3,0

3

Título II: Do ordenamento territorial
Capítulo II: Das zonas e áreas especiais

Porções do território com destinação específica
ou normas próprias de uso e ocupação do solo,
situadas em zona adensável ou não.
• MANUTENÇÃO do limite de gabarito
máximo de 7,5m para as Áreas Especiais
de Interesse Turístico, a fim de atender
os objetivos de proteção dos valores
cênico-paisagísticos e da garantia do
equilíbrio climático da cidade até que
hajam estudos técnicos que
fundamentem a alteração.

• Inclusão de novos artigos DEFININDO e
CARACTERIZANDO as áreas especiais, ausentes na
proposta atual.

• RETOMADA das Áreas de Controle de Gabarito e das
Áreas Não Edificáveis: importantes instrumentos de
proteção cênico-paisagística, de grande reconhecimento e
valorização pela sociedade e essenciais ao fortalecimento
da atividade turística na cidade – baseada
essencialmente nos aspectos naturais do território.
• Não foram apresentados argumentos técnicos
suficientes para completa supressão destas áreas.
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Título II: Do ordenamento territorial
Capítulo II: Das zonas e áreas especiais
Área Especial de Revitalização

• SUPRESSÃO da Área Especial de Revitalização:
os bairros de Ribeira e Cidade Alta já podem
receber projetos que visem o incremento de
suas atividades por meio das Operações
Urbanas Consorciadas.
• Aumento do potencial construtivo não
significa aumento de vitalidade urbana, além
de pôr em risco a proteção do patrimônio
cultural existente ou possível
descaracterização da ambiência dos bairros.

O que estamos chamando de vitalidade?
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Título II: Do ordenamento territorial
Capítulo II: Das zonas e áreas especiais
Áreas Especiais de Interesse Social

• RETOMADA do lote máximo de 200m², uma
vez que não há justificativa técnica para o
aumento previsto.
• Acréscimo de PRAZO para regulamentação
das AEIS.
• RETOMADA dos objetivos das AEIS do
PD2007, considerados estruturantes à
aplicação da regularização fundiária de
interesse social.
• Participação dos CONSELHOS e
envolvimento da população nos processos
de RF.

• ATENÇÃO: a qualificação das áreas públicas, sem mecanismos de
proteção das características socioeconômicas da população
beneficiária, DESQUALIFICA os instrumentos de regularização
fundiária de interesse social e podem tornar-se ATRATIVOS ao
mercado imobiliário.

Áreas de Operação Urbana
• Apresentação dos conceitos e critérios de que tratam o instrumento,
nos termos do que se define no capítulo seguinte e alinhado com a
legislação e estudos já existentes.
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Título II: Do ordenamento territorial
Capítulo III: Das prescrições urbanísticas e ambientais
Taxa de Impermeabilização Máxima

• Retomada do índice anterior de 80% - constante no
PD2007 e ainda mais restritivo no Plano de
Saneamento Básico do Município – a permeabilidade
do solo para infiltração das águas pluviais é
fundamental para a recarga dos aquíferos que
abastecem a cidade.

Recuos mínimos
• Retomada dos índices do PD2007.
• Correção dos critérios, apresentados de
forma diferente para a mesma macrozona.

As Áreas Especiais terão suas prescrições urbanísticas
definidas em legislação específica que as regulamente.

Gabarito máximo
• Retomada do limite anterior de 65m para
toda a cidade, admitindo-se até 90m para a
Zona Adensável.

Incentivos tributários
• Retirada de critérios de projeto passíveis de
incentivos tributários: uso misto, áreas
verdes e fachadas verdes.
• Acréscimo de PRAZO para regulamentação
do Plano de Incentivo Tributário.
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Título II: Do ordenamento territorial
Capítulo VI: Dos instrumentos para a gestão urbana e ambiental
Outorga Onerosa do Direito de Construir

•

•

•

RETOMADA dos parâmetros urbanísticos do
PD2007 para cálculo dos coeficientes de
aproveitamento, diferenciando zona adensável e
zona de adensamento básico – alterando, por
consequência, os mapas e quadros resultantes.
RESGATE da base de cálculo apresentada pela
SEMURB, considerando, ao invés do CUB, o valor
venal do imóvel (baseado em cadastro
imobiliário já existente e adotado pelas
secretarias municipais) – alterando, por
consequência, o quadro que deriva da fórmula.
A destinação destes recursos deve respeitar as
indicações do FURB e FUNHABINS, mediante
apreciação dos respectivos Conselhos.

Concessão de potencial construtivo acima do coeficiente de
aproveitamento básico nas Zonas Adensáveis, até os
parâmetros máximos definidos para cada bairro.
O valor em reais da Outorga Onerosa do Direito de Construir será obtido
por meio da fórmula: VR = (AE / CA Básico)*VT*K, onde:
I- VR = Valor (em reais) a ser pago como contrapartida financeira da OODC;
II- AE = Área Excedente ao CA Básico (igual à área do terreno multiplicada pelo CA
Máximo, subtraída a área do terreno multiplicada pelo CA Básico);
III- VT = Valor venal do m² do terreno;
IV- K = Fator de correção.
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Título II: Do ordenamento territorial
Capítulo VI: Dos instrumentos para a gestão urbana e ambiental

Transferência de Potencial Construtivo
• Potencial construtivo adicional só poderá ser
recebido nas zonas adensáveis, até o limite
máximo do coeficiente de aproveitamento de
cada bairro.
• Inclusão de parâmetros de avaliação e revisão da
sua aplicação em concorrência com a Outorga
Onerosa do Direito de Construir.

Operação Urbana Consorciada
• Potencial construtivo adicional só poderá ser
recebido nas zonas adensáveis, até o limite
máximo do coeficiente de aproveitamento de
cada bairro.
• Criação de instrumentos de gestão baseados nos
resultados da OURibeira.
• Retirada do entorno das estações ferroviárias,
orla marítima e fluvial e eixos estruturantes das
áreas passíveis de OUC, alterando, por
conseguinte, as áreas definidas no mapa anexo.
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Título II: Do ordenamento territorial
Capítulo VI: Dos instrumentos para a gestão urbana e ambiental
Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios

• RETOMADA dos parâmetros urbanísticos do
PD2007 para cálculo dos coeficientes de
aproveitamento, diferenciando zona
adensável e zona de adensamento básico –
alterando, por consequência, os mapas e
quadros resultantes.
• RESGATE da base de cálculo apresentada
pela SEMURB, considerando, ao invés do
CUB, o valor venal do imóvel (baseado em
cadastro imobiliário já existente e adotado
pelas secretarias municipais) – alterando,
por consequência, o quadro que deriva da
fórmula.

Exigência do cumprimento da função socioambiental da
propriedade urbana não utilizada, subutilizada ou não
edificada, sob pena de parcelamento, edificação ou utilização
compulsória, aplicável em áreas específicas da cidade.
• A destinação destes recursos deve respeitar as indicações do
FURB e FUNHABINS, mediante apreciação dos respectivos
Conselhos.
• Instrumento deve ser relacionado com a Arrecadação de
Imóveis Abandonados.
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Título IV: Da gestão democrática do planejamento urbano e
ambiental e dos fundos municipais
•

Ajuste da nomenclatura do Título, acrescentando os
fundos e canais de participação da sociedade civil
como parte do sistema de planejamento urbano e
ambiental do município.

•

Retomada do capítulo inicial do Título presente no
PD2007, que introduz e conceitua o sistema antes de
detalhá-lo nos capítulos seguintes: explanação sobre
os princípios da existência dos Conselhos, a partir da
normativa federal, ressaltando sua importância como
instrumentos da gestão democrática e participativa da
cidade a fim de garantir o cumprimento das funções
sociais da cidade e da propriedade na efetivação de
suas políticas urbanas.
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Título IV: Da gestão democrática do planejamento urbano e
ambiental e dos fundos municipais
Capítulo I: Dos conselhos e participação popular
Capítulo II: Dos fundos e planejamento orçamentário
CONCIDADE
CONPLAM
CONHABINS

• Adequação e compatibilização com o
conteúdo de seus regimentos e legislações
específicas, especificando suas atribuições e
vínculos com a estrutura administrativa a qual
estiverem vinculados.

• Acréscimo de atribuições que sinalizem para a
articulação entre os conselhos.

FUNDO DE URBANIZAÇÃO
FUNDO DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
• Detalhamento da constituição da origem das receitas
dos Fundos, conforme regulamentação específica,
contemplando os princípios do Estatuto da Cidade.
• Detalhamento da destinação dos recursos do Fundo e
seus critérios de gestão, vinculando-o à apreciação dos
respectivos Conselhos.

